
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-96 

17 ноември 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 17.11.2021 г., разгледа 

Заявление с вх. № ЛРР-06 19-00-82/ 04.11.2021 г., подадено от ТВ1 България ЕООД, в качеството 

му на правоприемник на Естейт ТВ ЕООД, с което уведомява СЕМ за продажбата на търговското 

предприятие на Естейт ТВ ЕООД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, 

на ТВ1 България ЕООД. Към Заявлението е приложен нотариално заверен Договор за прехвърляне 

на предприятие от 21.10.2021 г. между двете дружества, както и декларации по чл. 105, ал. 4 и чл. 

108 от Закона за радиото и телевизията от представляващия дружеството – правоприемник. 

Справка в ТРРЮЛНЦ показва, че на 29.10.2021 г., в съответствие с изискванията на чл. 16, 

ал. 1 от ТЗ, по партидите на двете дружества е вписано прехвърляне на търговското предприятие 

на Естейт ТВ ЕООД, ЕИК 131410977, на ТВ1 България ЕООД, ЕИК 206273577. 

Естейт ТВ ЕООД е доставчик, притежаващ Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-038-

01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „TV 1“, с общ (политематичен) 

профил, 24-часова продължителност и национален териториален обхват. Програмата се 

разпространява чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.  

Наименованието на доставчика е реквизит и на удостоверението за регистрация (съгласно чл. 

125а, ал. 5 от ЗРТ) и настъпилата промяна води до изменение на притежаваното от Естейт ТВ 

ЕООД удостоверение. Промяната следва да се впише и в Първи раздел на Публичния регистър.  

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16, във връзка с чл. 125а, ал. 5 и 

чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „TV 

1“, както следва: 

Заличава като доставчик на медийната услуга Естейт ТВ ЕООД, ЕИК 131410977 и вместо 

него вписва ТВ1 България ЕООД, ЕИК 206273577, седалище и адрес на управление: гр. София 

1324, р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. А, ап. 4. 

 

На ТВ1 България ЕООД да бъде издадено ново удостоверение за регистрация. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Административен 

съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


